
   

     

CHORZOWSKIE CENTRUM INFORMACJI I TURYSTYKI 
41-500 Chorzów, ul. Floriańska 42/1, biuro czynne: poniedziałek – piątek   9.00 – 17.00 

tel. 32 771-99-74;  GG: 3796970; NIP 627 101 90 32; email: info.cciit@op.pl 

Wpis do rejestru Organizatorów Turystyki nr 686,  www.chorzow.travel.pl 
 

Impreza turystyczna numer 046 /2021 

ORAWSKA KOLEJ LEŚNA 
Rejs po „Morzu Orawskim”   

 

22 maja 2021r. - sobota 
 

 

Wyjazd o godz. 7.30 z Chorzowa z ul. Kościuszki (zatoczka przy tężni), po zgłoszeniu 
godz. 7.45 z Katowic (ul. Andrzeja). Przejazd przez Bielsko-Białą, Żywiec, Rajcza, Glinka 
(przekroczenie granicy) do przysiółka Tanečnik – miejscowości Oravska Lesnă. Przejazd 
unikatową Kolejką Leśną na trasie 7 km na przełęcz Beskid – 935 m n.p.m., gdzie 
znajduje się wieża z platformą widokową, a na stacji głównej Tanečnik jest niewielkie 
muzeum całej kolei Kisucko – Orawskiej powstałej w 1918 roku. Przejazd Doliną Białej 
Orawy do Namiestowa, czas na wytchnienie w karczmie i dalej na przystań „Slanicka 
Osada”. Rejs* statkiem po „Morzu Orawskim” w trakcie, którego zwiedzanie wyspy 
z zabytkowym kościołem (Muzeum rzeźby sakralnej Orawy)*. Po zwiedzaniu powrót 
do centrum Namiestowa, krótka przerwa i wyjazd w drogę powrotną.  

Planowany powrót do Chorzowa przez, Katowice ok. godz. 20.30. 
 

Świadczenia:  
• przejazd autokarem, opłaty drogowe, parkingowe,  

• obsługa pilota – przewodnika beskidzkiego, 

• obowiązkowa składka TFG,  
• ubezpieczenie w SIGNAL IDUNA - KL 25 000€, NNW 20 000 zł.  

 

koszt wycieczki: 92 zł  
koszt wycieczki z rabatem: 84 zł 

(członkowie PTTK – skł. 2021r., Karta Turysty CCIiT) 
 

*Dodatkowo na wstęp do zwiedzanych obiektów: N - 14€, U (15-26; +60) - 10€, U (3-15 lat) - 8€.   
Obowiązkowo dokumenty (paszport bądź dowód osobisty)  i obuwie turystyczne !!!  

Zapisy wraz z wpłatą zaliczki 40 zł przy zgłoszeniu, pozostałą kwota na dwa tygodnie przed wyjazdem (w przypadku 
rezygnacji, zwrot zgodnie z OWU w imprezach, które są dostępne w biurze CCIiT). Rezerwacja telefoniczna miejsca 

na wycieczce ważna do 4 dni roboczych. Istnieje możliwość zawarcia ubezpieczenia od kosztów rezygnacji.    

Zapisy i informacji udziela biuro tel. 32 771 99 74 lub tel. kom. 0048 502 46 38 28 
*możliwość wpłaty na konto, po potwierdzeniu telefonicznym miejsca na wycieczce 

konto Santander Bank 12 1910 1048 2518 2100 8123 0001 z dopiskiem „Kolej Leśna”. 

PAMIĘTAJ O OBOSTRZENIACH, czyli DDM ! 

http://www.chorzow.travel.pl/

